
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, દેિાતજ અને બાગાયત ખાત,ુ આણદંના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે “આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિસ” અંતગગત અબગન િોર્ટીકલ્ચર 

ડેિલપમેન્દ્ર્ટ ષિિય ઉપર તાલીમ યોજાઇ  
 કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, દેિાતજ અને નાયબ બાગાયત 
ષનયામકશ્રીની કચેરી, બાગાયત ખાત ુ,ં આણદં ના સયંકુ્ત ઉપક્રમે તા:૦૮.૦૩.૨૦૨૨ 
મગંળિારના રોજ “આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિસ” ની ઉજિણી અંતગગત અબગન િોટીકલ્ચર 
ડેિલપમેન્દ્ટ ષિિય ઉપર તાલીમ યોજિામા ંઆિેલ. આ કાયગક્રમમા ંઅલગ અલગ ગામના 
કુલ ૧૦૩ મહિલા ખેડૂતોએ ખબૂ જ ઉત્સાિથી ભાગ લીધેલ િતો. સદર કાયગક્રમમા ંમખુ્ય 
મિમેાનશ્રી તરીકે શ્રીમષત પાિગતીબેન પરમાર, તાલકુા પચંાયત પ્રમખુશ્રી, સોજીત્રા તેમજ 
અષતથી ષિશેિમા ં ડૉ. સ્મમતાબેન ષપલ્લઇ, નાયબ બાગાયત ષનયામકશ્રી, બાગાયત ખાત,ુ 
આણદં અને ડૉ. અષમતાબેન પરમાર, ષિભાગીય િડાશ્રી, ફ્લોરીકલ્ચર ષિભાગ, બાગાયત 
કોલેજ, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં ઉપસ્મથત રહ્યા િતા. તદુપરાતં મખુ્ય િક્તા તરીકે કુ. જીની 
મેકિાન, રાષ્ટ્ષ્ટ્રય ડેરી ષિકાસ બોડગ, આણદં તથા શ્રી હકશનષસિંિ ડાભી, બાગાયત અષધકારી, 
બાગાયત ખાત ુ,ં આણદં િાજર રહ્યા િતા. આ હદિસે સખી મડંળની બિનેો દ્વારા પ્રદશગન 
પણ ગોઠિિામા ંઆિેલ તેમજ ઉપસ્મથત દરેક બિનેોને બાગાયત ખાત,ુ આણદં તરફથી 
લીંબનુો રોપ તથા હકચન ગાડગન માટે શાકભાજીના બબયારણનુ ં ષિના મલૂ્યે ષિતરણ  
કરિામા ંઆવયુ ંિત ુ.ં 
 કાયગક્રમની શરૂઆતમા ં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િહરષ્ટ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી,         
ડૉ. એ.સી. િૈદે્ય મહિલા હદિસની ઉજિણીનુ ં મિત્િ સમજાિી કૃષિમા ં મહિલાઓનો ફાળો 
અને તેમની અગત્યતા બાબતે ચચાગ કરેલ. ત્યારબાદ ઉપસ્મથત મિાનભુાિો દ્વારા ષિષિધ 
ષિિયો જેિા કે, અબગન િોટીકલ્ચર, પશપુાલન દ્વારા મહિલાઓને બાયોગેસ પ્લાન્દ્ ટ તેમજ 
મલરીનો ખેતરમા ં ઉપયોગ, બાગાયત ખાતાની ષિષિધ યોજનાઓ તેમજ ઓનલાઇન 
એપ્પ્લકેશન કરિાની રીત, બાગાયતી પાકોમા ંમલૂ્યિધગન  તેમજ ધરૂ ઉછેર થકી આષથિક 
ઉપાર્જન કઇ રીતે મેળિવુ?ં િગેરે અંગે સિેને માહિતગાર કરિામા ં આિેલ.          
શ્રીમષત એ.એન. જાદિ, પ્રોગ્રામ આસી. (િોમ સાયન્દ્સ) એ આંતરરાષ્ટ્ષ્ટ્રય મહિલા હદિસની 
આ િિગની થીમ “બ્રેક ધ બાયસ” ષિશે ચચાગ કયાગ બાદ મહિલાઓના મિામ્ય માટે 
આરોગ્યપ્રદ ખોરાક ષિિે પણ માહિતી આપી િતી. પ્રગષતશીલ મહિલા ખેડૂત         
શ્રીમતી સગણુાબેન પટેલ, ગામ- ઇસરામા દ્વારા હકચન ગાડગન દ્વારા ઘર આંગણ ે
રસાયણમકુ્ત શાકભાજી મેળિી શકાય તે બાબતે માહિતી આપેલ. 



 કાયગક્રમને અંતે ડો. એસ. બી. કાટોલ,ે િૈજ્ઞાષનક (પશપુાલન) દ્વારા સિેનો આભાર 
માની સિે બિનેોને કેન્દ્રના હકચન ગાડગનની મલુાકાત કરાિિામા ં આિી િતી. સદર 
કાયગક્રમનુ ંઆયોજન તેમજ સફળ સચંાલન શ્રીમતી અંજલી એન. જાદિ તેમજ કેષિકેના 
મટાફ દ્વારા માન. કુલપષતશ્રી, આકૃય.ુ, આણદં ડૉ. કે. બી. કથીરીયાના માગગદશગન િઠેળ 
કરિામા ંઆિેલ.  
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